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ოქმი №5

“27”.02.2020წ.
2020. წლის 27 თებერვალს

თბილისი
შედგა საქართველოს ტექნიკური

უნივერსიტეტის

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს "მშენებლობა "სხდომა.სხდომას ესწრებოდა
სიითი შემადგენლობის 22 წევრი (ქვორუმი სიითი შემადგენლობის 25 წევრის 2/3-17
წევრი)
სხდომის თავმჯდომარე:თამაზ ხმელიძე
სხდომის მდივანი: დემური ტაბატაძე

დღის წესრიგი:
1. 2019-2020 სასწავლო წლის თებერვალში

ჩარიცხული დოქტორანტებისათვის

სამეცნიეროხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ.
2. დოქტორანტისათვის თანახელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ.

1.მოისმინეს:სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივნის პროფესორ დ. ტაბატაძის
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს დებულების მე-8მუხლის
თანახმად)სწავლებისპირველიწლისდოქტორანტების
აკადემიურიდეპარტამენტებისრეკომენდაციით,

ხელმძღვანელების
ხდება

დანიშვნა,

სადისერტაციოსაბჭოს

გადაწყვეტილებით.ამგადაწყვეტილების(სადისერტაციოსაბჭოსსხდომისოქმისამონაწერ
იდასადისერტაციოსაბჭოსთავმჯდომარისმოხსენებითიბარათი)

საფუძველზე

უნივერსიტეტისსწავლებისდეპარტამენტიადგენსბრძანებისპროექტსთითოეულიდოქტ
ორანტისსამეცნიეროხელმძღვანელის დამტკიცებისშესახებ.
2019-2020 სასწავლო წლის თებერვალში სამსენებლო ფაკულტეტზე ჩარიცხული იყო
შემდეგი დოქტორანტები:
სადოქტოროპროგრამა"მშენებლობა"
1. თეიმურაზ ბულია(პ/ნ 01008015404);
2. შოთა სტურუა (პ/ნ 37001056697);
3. ქეთევან ჯერენაშვილი(პ/ნ 01027057891).

სადოქტოროპროგრამა „წყლისინჟინერია” (ქართულენოვანი)
1. გიორგი კაპანაძე (პ/ნ 54001049197).

აზრი გამოთქვეს: ა.დავითაშვილმა, მ. წიქარიშვილმა, დ.გორგიძემ.
დაადგინეს:საბჭოს გადაწყვეტილებითდაუმტკიცდეთ 2019-2020სასწავლო წლის
თებერვალში

ჩარიცხულისწავლებისპირველიწლისდოქტორანტებსშედეგი

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:
სადოქტოროპროგრამა"მშენებლობა"
1. თეიმურაზ ბულია(პ/ნ01008015404),ხელმძღვანელი- პროფესორი დემური
ტაბატაძე ;
2. შოთა სტურუა(პ/ნ37001056697), ხელმძღვანელი- პროფესორი ლია ბალანჩივაძე;
3. ქეთევან ჯერენაშვილი(პ/ნ01027057891), ხელმძღვანელი- პროფესორი თამაზ
ხმელიძე, ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ვერულაშვილი.

სადოქტოროპროგრამა „წყლისინჟინერია” (ქართულენოვანი)
1. გიორგი კაპანაძე (54001049197) ხელმძღვანელი -პროფესორი ალექსანდრე
ბაგრატიონ-დავითაშვილი.
2. მოისმინეს:სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივნის პროფესორ დემური ტაბატაძის
ინფორმაცია იმის შესახებ,რომაკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელ სადისერტაციო საბჭოში
შემოსულიასამშენებლო ფაკულტეტის სადოქტოროპროგრამა "მშენებლობის" სწავლების მესამე
წლის დოქტორანტის გიორგი სარიშვილის განცხადებახელმძღვანელის პროფესორ ელგუჯა
მეძმარიაშვილისა

და

თანახელმძღვანელის

დამატებითთანახელმძღვანელად
უნივერსიტეტის

ტექნოლოგიური

დაენიშნოს

თემურ

ბათუმის

ფაკულტეტის

შოთა

დეკანი,

ქიქავასთან

ერთად,

რუსთაველის

სახელმწიფო

პროფესორიგიზო

ფარცხალაძე

(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი
სადისერტაციო საბჭოს დებულების მეშვიდე მუხლი).
საბჭოზე წარმოდგენილი იყო ხელმძღვანელის პროფესორ ელგუჯა მეძმარიაშვილის
თანახელმძღვანელის

თემურ

ქიქავას

განცხადებები,

რათა

სწავლების

მესამე

და

წლის

დოქტორანტს გიორგი სარიშვილს თანახელმძღვანელად დაენიშნოს პროფესორი გიზო
ფარცხალაძე.წარმოდგენილი

იყო

აგრეთვე,

თანახელმძღვანელობის თაობაზე და

პროფესორ

გიზო

ფარცხალაძის

თანხმობა

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის №102

დეპარტამენტის რეკომენდაცია, რათა დოქტორანტ გ. სარიშვილა მეორე თანახელმძღვანელად
დაენიშნოს პროფესორი გიზო ფარცხალაძე.
აზრი გამოთქვეს: პროფ. მ. კუბლაშვილმა. პროფ. ბ. სურგულაძემ, პროფ. ტ.კვიციანმა.

დაადგინეს: სადოქტორო პროგრამა "მშენებლობის" სწავლების მესამე
გიორგი სარიშვილის მეორე
სახელმწიფო

თანახელმძღვანელად

უნივერსიტეტის

წლის დოქტორანტის

დაენიშნოსბათუმის შოთა რუსთაველის

ტექნოლოგიურიფაკულტეტისდეკანი,

პროფესორი

ფარცხალაძე.

სხდომის თავმჯდომარე

სხდომის მდივანი

თამაზ ხმელიძე

დემურ ტაბატაძე

გიზო

